Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret
Konferansesalen, Lierne Gjestegård
13.02.2013
10:00 – 13:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Alf Robert Arvasli
Leder
Vigdis Hjulstad Belbo
Nestleder
Eva Anette Wilks
Medlem
Skjalg Åkerøy
Medlem
Kjell Jøran Jåma
Medlem
Algot Peder Jåma
Medlem

Representerer
Lierne kommune
Snåsa kommune
SAMETINGET
Grong kommune
SAMETINGET
SAMETINGET

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Bjørn Iversen
Medlem
Bjørn Arild Gram
Medlem
Anne Marit Mevassvik
Medlem
Susanne Lyngman
Medlem

Representerer
Verdal kommune
Steinkjer kommune
NT-Fylkeskommune
SAMETINGET

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for

Representerer

Merknader
Ingen av varamedlemmene hadde anledning til å møte.
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Steinar Bach
Nasjonalparkforvalter
Andre som møtte:
Navn
Stilling
Marit Hellan
Daglig leder Lierne Nasjonalparksenter
Marit Hellan innledet møtet med en orientering og demo visning av nasjonalparkstyrets nye
hjemmeside. Det ble også tatt bilde av styremedlemmene som skal legges inn på hjemmesiden.
Styret kom med følgende innspill til hjemmesiden:
- Linker: - Fjellstyrene, SNO, MD, DN, Reindriftsforvaltningen, Værdalsbruket, Statskog,
Steinkjer kommuneskoger

-

-

Dele informasjonen mellom:
o Nasjonalparkstyrets side: - forvaltnings relatert stoff
o Lierne nasjonalparksenter: - aktiviteter, reiseliv relatert stoff
Gjesteregistrering – Gjestebok
Kommentar / Innspills muligheter

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i
samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________
Alf Robert Arvasli

______________________
Vigdis Hjulstad Belbo

_______________________
Eva Anette Wilks

______________________
Skjalg Åkerøy

______________________
Kjell Jøran Jåma

_______________________
Algot Peder Jåma

______________________

______________________

_______________________

______________________
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ST 1/2013 NP-2013/01 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 26.11.12
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 13.02.2013

Nasjonalparkstyrets behandling:
Eva Anette Wilks ba om at protokollen fra arbeidsutvalgets møte 01/2013 den 30.01.13
blir endret til følgende:
DS 1/2013 AU-2013/01
Eva Annette Wilks mener at forvaltningsplanen legger opp til for store hytter, når totale
maks grensen for hytte og anneks er satt til 80 m². Hun varslet at hun derfor ville
stemme mot innstillingen.
Ved avstemmingen ble forvalters innstilling vedtatt mot en (1) stemme.
DS 6/2013 AU-2013/06
Eva Annette Wilks mener at forvaltningsplanen legger opp til for store hytter, når totale
maks grensen for hytte og anneks er satt til 80 m². Hun varslet at hun derfor ville
stemme mot innstillingen.
Ved avstemmingen ble forvalters innstilling vedtatt mot en (1) stemme.

Vedtak
1. Protokoll fra forrige møte 05/2012 i nasjonalparkstyret den 26.11.12 godkjennes.
2. Protokoll fra møte 12/2012 i nasjonalparkstyret arbeidsutvalg den 14.12.12
godkjennes.
3. Protokoll fra møte 01/2013 i nasjonalparkstyret arbeidsutvalg den 30.01.13 ble
godkjent med følgende tillegg:
DS 1/2013 AU-2013/01
Eva Annette Wilks mener at forvaltningsplanen legger opp til for store hytter, når
totale maks grensen for hytte og anneks er satt til 80 m². Hun varslet at hun
derfor ville stemme mot innstillingen.
Ved avstemmingen ble forvalters innstilling vedtatt mot en (1) stemme.
DS 6/2013 AU-2013/06
Eva Annette Wilks mener at forvaltningsplanen legger opp til for store hytter, når
totale maks grensen for hytte og anneks er satt til 80 m². Hun varslet at hun
derfor ville stemme mot innstillingen.
Ved avstemmingen ble forvalters innstilling vedtatt mot en (1) stemme.

ST 2/2013 NP-2013/02 Referatsaker til møtet i nasjonalparkstyret 13.02.13.
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 13.02.2013
Nasjonalparkstyrets behandling:
Referat nr. 10/2013 ble referert og drøftet.
MD Høringsbrev: - Endringer i naturoppsynsloven og naturmangfoldloven.
Vedtak
Nasjonalparkstyret tar referatene til orientering.

RS 1/2013
Avtale mellom nasjonalparkforvalter ved Fylkesmann i NT og Lierne kommune om fakturering
av utgående brev.
RS 2/2013
Vedtak Driftsplan for Løvsjølia Vestre 20/4 - Naturvernforbundet vil ikke klage på vedtak i sak
NP-2012/31
RS 3/2013
Rapport Dispensasjon Nasjonalparkene i Skjækra Snåsa og Lierne Lavtflygingsforbudet i
forbindelse med kartlegging av hekkende kongeørn NINA
RS 4/2013
Fjellvegene på Snåsa og nasjonalparken - vedtak i Formannskapet
RS 5/2013
Sak AU 2012/85 Orientering om videre drøfting og avklaring Vedhogst og transport av ved til
hytte Seisjø Skogstue Statskog
RS 6/2013
Botanisk kartlegging i Lierne nasjonalpark 2012-2013 situasjonsrapport desember 2012
RS 7/2013
Retningslinjer for behandling av søknader om bygging av nødnett i verneområder
RS 8/2013
Kopi av brev om utbetaling av tilskudd til utvikling av utstilling og informasjon ved Lierne
nasjonalparksenter Blåfjella / Skjækerfjella - Lierne nasjonalparkstyre
RS 9/2013
Ber om høringsuttalelse - Revidert forvaltningsplan for store rovdyr i region 6
RS 10/2013
MD Høringsbrev: - Endringer i naturoppsynsloven og naturmangfoldloven
RS 11/2013
MD Rundskriv om redningstjenestens bruk av snøscooter i utmark og i verneområder
RS 12/2013
Referat fra Bestillingsdialogmøte 1 mellom arbeidsutvalget og SNO-lokalt på Snåsa 8. januar
2013

ST 3/2013 NP-2013/03 Saksframlegg Årsrapport 2012 fra
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre til Direktoratet for
naturforvaltning
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 13.02.2013

Vedtak
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre, Laarte/Skæhkeren-Lijre
nasjonalpaarhkeståvroe, tar årsrapporten til etterretning, og oversender den til
Direktoratet for naturforvalting med følgende kommentarer:
-

Det er ønskelig at årsrapporten legges ved saksframlegget som et eget
selvstendig dokument og legges ut på styrets hjemmeside.
Vedlegget til årsrapporten, som viser statistikk omkring innvilgede
dispensasjoner, tas inn i årsrapportdokumentet.

ST 4/2013 NP-2013/04 Budsjett 2013 for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 13.02.2013

Vedtak
Nasjonalparkstyret gjør følgende, enstemmig, presiseringer av bruken av egne midler
tildelt innenfor tiltaksmidler post 1426.30:
1. Nasjonalparkstyret beklager at det tar så langt tid før både budsjettmidler og
midler til bestillingsdialogen er på plass.
2. Innfallsporter.
Kommunene tildeles et tilskudd for drift av innfallsportene etter følgende
fordeling på sammen nivå som i 2012:
a. Lierne nasjonalpark:
i. Lierne kommune: kr. 10.000
b. Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark:
i. Lierne kommune: kr. 40.000
ii. Grong kommune: (sammen med Lierne)
iii. Snåsa kommune: kr. 40.000
iv. Steinkjer kommune:
kr. 15.000
v. Verdal kommune: kr. 15.000
c. Styret ber forvalter opprette partnerskapsavtaler med kommunene som
eiere av innfallsportene der man blir enig om en kostnadsfordeling for
framtidige år.
Bruk av gjenstående midler vedtas etter framlagte saker i nasjonalparkstyret.

ST 5/2013 NP-2013/05 Handlingsplan 2013 for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 13.02.2013
Vedtak
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne, Låarte/Skæhkeren-Lijre nasjonalparkstyre tar
“Handlingsplan 2013” til etterretning, med følgende kommentarer / endringer:
-

Møteplanen må korrigeres i h.h.t vedtak i sak NP-2013/06 Møteplan.

ST 6/2013 NP-2013/06 Møteplan 2013 for Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne
nasjonalparkstyre
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 13.02.2013
Nasjonalparkstyrets behandling
Styret endret møtedatoene for styremøtene i Grong 29.05.13 og Snåsa 11.09.13 og
arbeidsutvalgets møte den 08.03.13.
Vedtak
1. Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende møteplan for
2013:
2013
13.02.13
29.05.13
08-09.08.13
11.09.13
06-07.11.13
27.11.13
05.03.14

Sted
Lierne Gjestegård
Grong: Guslihytta
Børgefjell 50 år Jubileum
Snåsa: Ismenninghytta
NP-konferansen, Trondheim
Verdal:
Steinkjer:

Tema
Presentasjon av hjemmeside, LNPS
Møte med SNO og Fjellstyrene

Felles møte med Rådgivende utvalg

2. Møtedatoer for Arbeidsutvalget:
1. 08.03.13
2. 10.04.13
3. 25.06.13
4. 14.08.13
5. 02.10.13
6. 15.01.14
3. Møtedatoer for det Rådgivende utvalget:
1. xx.xx.13 Vårmøte
2. 27.11.13 Felles møte med Nasjonalparkstyret

ST 7/2013 NP-2013/07 Endringer i vedtektene for nasjonalparkstyret Delegering til nasjonalparkforvalter
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 13.02.2013

Nasjonalparkstyrets behandling:
I innstillingen hadde forvalter foreslått å delegere behandlingen av driftsplanene til
arbeidsutvalget ut i fra de retningslinjene som styret vedtar.
Etter en drøfting i styret der man viste til at det ikke har vært noen driftsplaner til
behandling etter de nye malene, så foreslo Eva Anette Wilks at driftsplanene skal
behandles i styret inn til videre og at dette ikke delegeres til arbeidsutvalget.
Dette sluttet resten av styret seg til.

Vedtak
1. Nasjonalparkstyret delegerer følgende forvaltningsmyndighet til
nasjonalparkforvalteren:
Forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark
 § 3, punkt 5.2 annet ledd
 § 3, punkt 5.3
 § 3, punkt 5.4 bokstav b
 § 3, punkt 6.3
Forskrift om vern av Lierne/Lijre nasjonalpark
 § 3, punkt 5.2 annet ledd
 § 3, punkt 5.3
 § 3, punkt 5.4 bokstav b
 § 3, punkt 6.3
Forskrift om vern av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde
 § 3, punkt 4.2 annet ledd.
 § 3, punkt 4.3
Forskrift om vern av Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuanjohke naturreservat
 § 5, punkt 2, 3 og 4
Forskrift om vern av Storfloa naturreservat
 Kap. VI, punkt 2

2. Nasjonalparkstyret delegerer følgende forvaltningsmyndighet til arbeidsutvalget:
Forskrift om vern av Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere nasjonalpark
 § 3, punkt 1.3 bokstav c, d, f og g
 § 3, punkt 2.3 bokstav a og b
 § 3, punkt 3.3
 § 3, punkt 7.2
Forskrift om vern av Lierne/Lijre nasjonalpark
 § 3, punkt 1.3 bokstav b, c, e og f
 § 3, punkt 3.3
Forskrift om vern av Skjækra/Skæhkerenjohke landskapsvernområde
 § 3, punkt 1.3 bokstav a, b og d
 § 3, punkt 2.5
 § 3, punkt 2.6
Forskrift om vern av Berglimyra og Klumplifjellet/Ohtjenjuanjohke naturreservat
 § 5, punkt 1 og 5
Forskrift om vern av Storfloa naturreservat
 Kap. VI, punkt 2
3. I tillegg delegerer Nasjonalparkstyret forvaltningsmyndighet til arbeidsutvalget i
alle verneområdene i følgende saksforhold:
a. Naturmangfoldlovens § 48 “Dispensasjon fra vernevedtak” i kurante saker
der det foreligger en forvaltningspraksis etter tidligere behandlinger i
styret.
b. Arbeidsutvalget kan fatte hastevedtak i kurante saker der det foreligger en
forvaltningspraksis etter tidligere behandlinger i styret.
c. For pkt. a og b gjelder dette kun saker der eventuell påvirkning er
reversibel og ikke fører til varige endringer av verneverdiene.

ST 8/2013 NP-2013/08 Retningslinjer for driftsplaner i Blåfjella/SkjærfjellaLierne nasjonalparker Oppfølging av sak 2012/3498
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 13.02.2013
Nasjonalparkstyrets behandling
Styret behandlet dette som en oppfølging av sak 07/2013 om delegering til
arbeidsutvalget og drøftet dette ut i fra at saken skal behandles i styret.
Jøran Jåma mente at driftsplanene hadde en vesentlig inngriping i reindrifta sin
virksomhet og at de burde bli hørt før saken ble behandlet i styret. Etter en runde på
hvem som burde bli hørt i disse sakene, ble styret enig om at reindriftsforvaltningen,
reinbeitedistriktene og Naturvernforbundet burde med en høringsfrist på 3 uker. Dett er
nedfelt i et nytt punkt V.
Siden styret ikke har neste møte før i slutten av mai, må forvalter ta kontakt med de
som nå har driftsplaner klar til behandling og orientere dem om at dispensasjonene de
har behov for fram til da blir behandlet som enkeltsaker ut i fra tidligere praksis.
Vedtak
Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyre vedtar følgende retningslinjer for
godkjenning av driftsplaner i verneområdene:
Formål:
a) Driftsplanen skal være et verktøy for å dokumentere en virksomhets totale
aktivitet innenfor verneområdet, med fokus på årlig gjentagende aktiviteter.
b) Driftsplanen skal gi et helhetlig bilde av hvilke dispensasjonsbehov virksomheten
har innenfor verneområdet.
c) Driftsplanen skal bidra til en helhetlig forvaltning, unngå en fra sak til sak
behandling og fragmentert forvaltning, slik at man kan samordne aktiviteten og
redusere det totale behovet for dispensasjoner.
d) Driftsplanen skal danne grunnlag for flerårige tillatelser.
e) Godkjent driftsplan skal vise det samlede behovet for tillatelser som trengs for å
utøve virksomheten, samtidig som det er en samlet vurdering av hvordan denne
virksomheten påvirker verneformålet og verneverdiene.
Driftsplan kan brukes for følgende områder:
f) Driftsplaner er en frivillig ordning mellom rettighetshaver/tiltakshaver og
forvaltningsmyndighet. Det er rettighetshavers/tiltakshavers ansvar å utarbeide
driftsplan for sitt område.
g) Driftsplan skal brukes på områder hvor det er næringsutøvelse (listen nedenfor
er ikke uttømmende):
1) Utleiehytter
2) Utleiebåter

3)
4)
5)
6)

Landbruksvirksomhet som; - setring, beiting, slått
Skogbruksvirksomhet
Jakt, fiske og fangst
Organisert ferdsel med basis i naturbasert reiseliv; - organiserte turer til
fots, på ski, i kano / kajakk, utleietransport med hest og hund og lignende.
7) Virksomhet som berører vernebestemmelsene på flere punkter og som
foregår innenfor et nærmere avgrenset areal/område.
h) Driftsplanen kan inneholde behov i tilknytting til bygninger som vedlikehold,
restaurering, gjenreising og utvidelser innenfor verneforskriften og
forvaltningsplan.
i) Nybygg av hytter / gjeterbuer / gammer / permanente gjerder / naust og lignende
kan ikke behandles som en del av driftsplanen, men må søkes særskilt om.
Godkjenningen skal legge vekt på:
j) At driftsplanen viser et helhetlig bilde av virksomheten.
k) At det dokumenteres at det er en eller annen form for næringsutøvelse /
inntektsbringende aktivitet. Dokumenteres gjennom næringsoppgave, regnskap,
utleieavtaler, en eller annen form for autorisert virksomhet eller bekreftelse fra
offentlig instans som for eksempel kommunens landbrukskontor.
l) Har virksomheten ikke karakter av å være noen form for næringsvirksomhet /
inntektsbringende aktivitet skal den returneres tilbake til søker med henstilling
om å søke på enkelt dispensasjoner som privatperson og bli behandlet deretter.
m) At nødvendige vedlegg i forhold til virksomhetens aktivitet er med. Ved
mangelfull vedlegg meldes det tilbake til søker og saken legges på vent til
vedlegget er på plass.
n) Omfanget av aktiviteten må fremgå i driftsplanen og kunne dokumenteres:
1) Antall utleie hytter, båter, elgretter etc.
2) Antall utleie døgn, antall persondøgn
3) Antall personer (turdeltakere) og dyr (hester, hunder) med på aktiviteten
4) Hogstkvantum til ved og tømmer
5) Setring; - antall dyr, kvantum produksjon, antall personell
o) De enkelte behovene skal vurderes i forhold til de retningslinjene som finnes i
forvaltningsplanen på de enkelte området.
p) Antall motorferdsels turer for drift av virksomheten skal vurderes og behandles i
driftsplanen. Det skal foretas en konkret behovsvurdering i hvert enkelt tilfelle.
q) Det skal foretas en vurdering av i hvor stor grad søker planlegger virksomheten
på en sånn måte at man kan samordne motorferdsel turene og dekke flere
formål på en og samme turen, slik at motorferdselen holdes på et minimum.
r) Tidligere rapportering skal sjekkes ut før driftsplanen godkjennes.

s) Dispensasjonene som gis skal være innenfor rammen av verneforskrift,
forvaltningsplan og naturmangfoldloven.
t) Driftsplanen skal behandles etter prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
u) Andre forhold som er kan ha betydning for verneformålet / verneverdiene i
forhold til denne spesielle aktiviteten.
Saksbehandling / Vedtak:
v) Driftsplanene skal sendes på høring med tre (3) ukers høringsfrist til:
a. Reindriftsforvaltningen
b. Reinbeitedistriktene
c. Naturvernforbundet
w) Hver enkelt dispensasjon må behandles som eget punkt i vedtaket og knyttes til
en hjemmel i verneforskriften.
x) Godkjent driftsplan kan innvilges for 4 år ad gangen, med en begrensing for ut
inneværende kommunestyreperiode / forvaltningsplanperiode.
Vilkår i vedtaket / Rapportering:
y) Denne godkjenningen gjelder kun i forhold til verneforskriften, eventuell
grunneiertillatelse og kommunal tillatelser, der det er relevant, må innhentes før
aktivitet kan iverksettes.
z) Aktiviteten må rapporteres årlig (selv om det er flerårig dispensasjon) tilbake til
forvaltningsmyndigheten alt etter type dispensasjon ved å sende inn:
1) Kjørebøker
2) Bildedokumentasjon
3) Enkle rapporter
4) Kopi av offentlig innrapporterings skjema som jaktrapport, hogstrapport og
lignende.
æ) Mangelfull rapportering vil ha betydning for videre dispensasjon i en flerårig
dispensasjon og i en eventuell ny dispensasjon.
Klagerett:
ø) Vanlig klagerett i h.h.t forvaltningslovens bestemmelser.

ST 9/2013 NP-2013/09 Klagesak fra Naturvernforbundet Dispensasjon i
Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark Opprydding av kjøreskader fra
Grønningen til Grønlivatnet NTE og Røstad Entreprenør AS
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret 13.02.2013
Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Blåfjella-Skjækerfjella/Låarte-Skæhkere
nasjonalpark fastsatt ved kongelig resolusjon av 17. desember 2004 har
Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak i forhold til klagen fra Naturvernforbundet:
1. Nasjonalparkstyret vil delvis imøtekomme kravet fra Naturvernforbundet ved å
be NTE Nett AS om at de må ha en “back-up” løsning med et annet firma
dersom Røstad Entreprenør AS ikke greier å gjennomføre oppryddingen til
fastsatt tidsfrist i 2013.
a. Hvis forholdet ikke blir rettet opp sommeren 2013 til fastsatt frist, vil
Nasjonalparkstyret vurdere å sende over en rapport til Fylkesmannen
med oppfordring om å iverksette sanksjoner etter Naturmangfoldlovens
§ 69.
2. Nasjonalparkstyret vil helt imøtekomme kravet fra Naturvernforbundet i kravet
om at utbedringene blir kontrollert av forvaltningsmyndigheten med
fotodokumentasjon umiddelbart etter at arbeidene er avsluttet. I oppfølgingen av
dette kravet er det naturlig å engasjere Statens naturoppsyn i kontroll av
arbeidet når det er gjennomført.
3. Nasjonalparkstyret vil delvis imøtekomme kravet fra Naturvernforbundet i kravet
om at begge firmaene bør får skriftlige tilbakemeldinger på de klanderverdige
forholdene de har forårsaket ved å fatte følgende vedtak:
a. NTE Nett AS og Røstad Entreprenør AS har utført oppdraget som det ble
gitt dispensasjon til innenfor den tillatelsen som ble gitt. Men det er
klanderverdig at det har tatt så lang tid å rydde opp kjøresporene etterpå.
b. For å sikre at det settes fokus på dette arbeidet på det tidspunktet hvor
sannsynligvis er på det tørreste, så flyttes fristen fram fra 15. september
til 15. juli 2013.

Begrunnelse:
Nasjonalparkstyret kan bare delvis imøtekomme Naturvernforbundets krav i pkt. 1, da
styret i sine vedtekter ikke har noen sanksjonsmyndighet, og i pkt. 3, da NTE Nett As
har vist at de har forstått alvoret i situasjonen ved sitt brev datert 01.02.13.

ST 10/2013 NP-2013/10 Saksframlegg Dispensasjon Skjæker LVO
Gjenreising av naust for tilhørende fritidseiendom ved Stortjønna 157/2
Steinkjer Arne Ragnar Sæheim
Saksprotokoll i Blåfjella/Skjækerfjella-Lierne nasjonalparkstyret - 13.02.2013

Vedtak
Med hjemmel i verneforskriften for Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde
NML § 48 (tidligere § 4 i verneforskriften) har Nasjonalparkstyret fattet følgende vedtak:
1. Arne Ragnar Sæheim, festeavtale gbnr 157/2/6, gis dispensasjon til gjenreising
av naust innenfor følgende rammer:
a. Naustet skal plasseres i en naturlig fordypning mellom to hauger øst for hytta
i en avstand på ca. 60 meter, godt ned i terrenget, slik at det blir så lite synlig
som mulig
b. Naustet skal oppføres i laft eller bindingsverk med trekledning
c. Naustet skal utrustes med torvtekt saltak med takvinkel 22°
d. Størrelse: - lengde 3,0 m, - høyde 6,0 m, - rafthøyde 1,3 m
e. Naustet skal ikke være utrustet med vindu eller pipe
2. Arne Ragnar Sæheim må dokumentere ferdigstilling ved å legge fram minst tre
gode bilder, digitalt, fra forskjellig vinkler, av hytta med det utførte arbeidet.
3. Forvaltningsmyndigheten gjør oppmerksom på at denne tillatelsen er hjemlet i
forskrift om vern av Skjækra / Skæhkerenjohke landskapsvernområde.
4. Tillatelsen gjelder ikke i forhold til plan og bygningsloven.
5. Grunneiers tillatelse og eventuell kommunal godkjenning, der det er relevant, må
også innhentes før tiltaket iverksettes.
Begrunnelse
Tiltakene som er beskrevet i søknaden er vurdert slik at forvaltningsmyndigheten kan gi
dispensasjon hjemlet i verneforskriftens NML § 48 “Dispensasjon fra vernevedtak”.

